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(2011/C 180/15) 

1. Cele i opis 

Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest ustanowienie ogólnoeuropejskiej sieci 
odpowiednich organizacji w krajach uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”. Celem sieci 
jest opracowanie doradztwa strategicznego w odniesieniu do wdrożenia w szkołach przyjętego w 2006 r. 
zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Sieć powinna zająć się 
kwestiami poruszonymi w komunikacie z listopada 2009 r. zatytułowanym „Kompetencje kluczowe 
w zmieniającym się świecie” ( 1 ) oraz pobudzać współpracę na wysokim szczeblu między osobami odpowie
dzialnymi w państwach członkowskich za wyznaczanie kierunków polityki w najważniejszych obszarach 
rozwoju szkolnictwa. 

Sieć powinna zatem połączyć organizacje, naukowców i zainteresowane strony, w których obszarze zain
teresowań i wiedzy fachowej leżą opracowywanie programów nauczania, kształcenie nauczycieli, ocena 
i ocenianie, wsparcie dla uczących się oraz każda inna dziedzina uznawana za ważną w opracowywaniu 
spójnej strategii promowania kompetencji kluczowych. 

Sieć powinna analizować i zgłaszać zalecenia dotyczące tego, jakie polityki mogą pomóc szkołom lepiej 
zadbać o to, aby wszyscy uczący się rozwijali swoje kompetencje kluczowe, jak określono w wyżej wymie
nionym zaleceniu. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla ministerstw edukacji oraz innych organów 
publicznych, np. odpowiedzialnych za program nauczania, kształcenie nauczycieli, ocenę i ocenianie, 
ośrodków badawczych i uczelni, fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną i siedzibę 
w jednym z państw uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie” ( 2 ). 

3. Budżet i czas trwania 

Umowa ramowa będzie obowiązywać od 2012 do 2014 r. 

Całkowity budżet na 2012 r. przeznaczony na współfinansowanie tej sieci wynosi 500 000 EUR. Pomoc 
finansowa Komisji nie może przekroczyć 75 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 

Maksymalny czas trwania projektów wynosi 36 miesięcy. 

4. Termin zgłoszeń 

Wnioski należy przesyłać do Komisji najpóźniej do dnia 30 września 2011 r.
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( 1 ) COM(2009) 640 wersja ostateczna. 
( 2 ) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1720/2006/WE z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program 

działań w zakresie uczenia się przez całe życie.



5. Dodatkowe informacje 

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w języku angiel
skim na stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html 

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu 
przeznaczonym do tego celu. 

Zaproszenie do składania ofert – MOVE/SUB/01-2011 w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

(2011/C 180/16) 

Komisja Europejska planuje przyznanie dotacji, których całkowita orientacyjna kwota wynosi 
1 000 000 EUR, na promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z zapowiedzią w programie 
prac przyjętym przez Komisję na rok 2011. 

Informacje dotyczące zaproszenia do składania ofert są dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej 
ds. Mobilności i Transportu pod następującym adresem: 

http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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